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Arbo in cijfers
De autonomie van werknemers 
neemt volgens werkgevers in veel 
sectoren af. Mogelijk door corona. 
 
Na een periode waarin de autonomie 
volgens werkgevers toenam (tussen 
2010 en 2019), zien we in 2021 een 
plotselinge daling. De autonomie lag 
in 2021 zelfs lager dan in 2010. Moge-
lijk is deze daling het gevolg van de 
covid-19-crisis en daarmee gepaard 
gaande overheidsmaatregelen.  
Het percentage werkgevers dat aangaf 
dat hun werknemers zelf kunnen be-
slissen over hun werkmethode nam af 
van 50 naar 38 procent tussen 2019 en 
2021. Het zelf beslissen over werkver-

deling daalde van 51 naar 37 procent 
en het beslissen over werktijden en 
pauzes nam af van 45 naar 36 procent. 
Als laatste daalde het percentage werk-
nemers dat zelf operationele proble-
men en storingen in het productie- of 
werkproces mocht oplossen van 60 in 
2019 naar 49 procent in 2021.  
De daling in autonomie zien we in de 
meeste sectoren terug. Het grootst is 
de daling in de bouw, ICT, zorg en ver-
voer en opslag. Alleen in de financiële 
dienstverlening en de horeca zien we 
geen daling. 

Bron: Werkgevers Enquête Arbeid 
(TNO) 

@monitorarbeid 26 apr.
Onze NEA-benchmark tool is bijgewerkt met de cijfers van 2021. Verken de 
cijfers en trends van werkend Nederland en vergelijk naar geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep: monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/
visualis… 

@SkeptischeMuts 12 mei 
Handhaven op arbeidsomstandigheden? Is dat zoiets als de ARBO die statis-
tisch eens in de 25 jaar langs komt? #EenVandaag 

@ElisabethIJmker 12 mei 
Uit de stadsgesprekken over verkeersveiligheid in Amsterdam: “Gedragen 
maaltijdbezorgers zich veiliger in het verkeer als de arbeidsomstandigheden 
beter zijn?” De vraag stellen is 'm beantwoorden. 

To do

Landelijk  
Arbocongres
De arbowereld staat voor nieuwe 
uitdagingen en kansen. De arbo-
functionaris moet meer in control 
komen en daarom moet het roer 
om.  
 
De veranderende tijden hebben gro-
te gevolgen voor de werknemers én 
de arboprofessional. Hoe zorgen we 
ervoor dat we op veranderingen 
voorbereid zijn? En wat kunnen wij 
als arbofunctionaris anders en beter 
doen? Want nog steeds krijgen werk-
nemers fysieke en mentale klachten 
door hun werk. Ons doel is een 
werkvloer die gezond en veilig is en 
dat arbeidsomstandigheden een ge-
waardeerd vakgebied is.    
Tijdens deze dag laten gerenom-
meerde sprekers uit de wetenschap, 
overheid en de praktijk zien hoe 
arbo toekomstbestendig wordt en 
wat er moet er veranderen. Wat zijn 
de trends, welke interventies werken 
goed en wat levert dat op? Met spre-
kers als: Annemarie Timmermans, 
Sophie van der Zee, Daantje Derks, 
Tamara Onos, Auke van der Wal en 
Tony Thoeng (Inspectie SZW).  

6 oktober tijdens de Beurs Safety & 
Health at work in Ahoy. 
Kijk voor meer informatie en aanmel-
den op: www.arboacademy.nl

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl

Meer lezen over arbeidsomstandigheden in  
Nederland volgens werkgevers? Kijk op  
monitorarbeid.nl. 
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